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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 می  ماه   ۲۲           

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 

  

 دیوان 
 "یعبدهللا شهاب ترشیزی هرو"

۳۵  

 دئقصا

           ــ۳۱ــ

 وله ایضا  

 تجدید مطلع

 (در مدح شهزاد محمود)

 ط بخشش را سحاب مشکبارـخ۱وی ُبنانت  و دانش را بهـــار    ای بیانت بوستان فضل

 بیکران      قلزم جود تو همچـون بحـر گردون بیکنار همچون صحن گیتی ساحت لطف تو

 ماهی از آتش تازه روی      با سموم قهــر تو، آتش به کـانون سوگوار تو،با نسیم لطف 

 یک پایه از چندین هزاررا بود  کآسمان آنرخت       هآنجــا برد ،از بلندیهای طالع بختت

  ُحکمت اقتدار جز بر طبق نه قدر را هسترایت، اقتضاء       وفق هست جز بر نه قضا را

                                                 
۱
 نقاط. ب  
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 شراراین  و پنبه است او چون اینقدر دانم، که      تیغ تو چیست؟ با خصم حالکه  من نمی دانم،

 چــــرخ آشکار ۀدر آئین ،است این ِجرم ُمنیر      روی تخت تست که خورشید تا نپنداری،

۳ای که مـّداح ترا شاید
  انجـم دثار گوهر وز زاطلـس گردون قباء،       به هنگـــــام صله 

 شرمسار ،فکــرم باد پیش اهـل معنی من گـر از بهر طمع مدح تو آرم بر زبان      بکـر

 ای مِه اوج وقار، من ندانم، تا چه گــویم، در ثنای حضرتت      کانچه گویم بیش از آنی

 بوستان در نوبهار چون خرم و خندان شود،تا گلستان فلک هــــرشب ز گلــهای نجوم      

 باد ایمن از خــــزان حــــادثات روزگـــار       د شهابکان را عندلیب آم اه تو،گلشن ج

 هفت گردون را مدار بر طبق ُمرادت، باد بر وفق َمرامت، هفت کوکب را مسیر      باد

 همچو نار، پرخون سینهدشمنان دولتت را       همچو سیب گلگونه چهر را دوستان حضرتت

 !!!ت کم مبادآفتاب و سایه تا باشد، ز فـرق

  سایۀ پروردگــــــار آفــــــتاب التفــــــاتِ 

 

 

                                                                                                                                                        
۲
 این چون شرار. ب  
 
 است" شایستن"، که مضارع غائب مصدر "شاید" ــ معنای اصلی کلمۀ" شایسته است" ؛ یعنی"شاید"  

 صلت. الف 4
 
ثار"    باالپوش": د 
 
 مخاطب می سازد" عندلیب گلشن جاه شهزاده محمود"به حیث ، که خود را مراد از خود شاعر است" ابهش"  
 
 ست ــ السلطان ظل هللا" اعلیحضرت تیمورشاه ابدالی" درینجا مراد از" سایۀ پروردگار"  


